
A  éves Keresztény-Zsidó Társaság 
vallásközi konferenciája

SZÉCSI JÓZSEF

A Keresztény-Zsidó Társaság nem „hivatalos” szervezet, vagyis nemcsak néhány 
egyházi vezetőből álló testület, amely maga dönt a rábízottak megkérdezése nélkül, 
hanem egy olyan formátum, melyben ott vannak a vallási vezetők és a civiltársa-
dalom képviselői is. Tehát valódi kooperáció. Az ún. rendszerváltás után létrejött 
szervezet mind egyházi, mind vallási részről megbecsülésnek örvend, ami ugyan 
nagyon gyéren, esetenként sehogy sem mutatkozik meg pénzügyi területen, aminek 
nyilvánvalóan az az oka, sem az egyházaknak, sem a mindenkori kormányzatnak 
nem feltétel nélküli lekötelezettje.

A 25 éves szervezet azért Keresztény-Zsidó Társaság, mert 1991-ben Magyaror-
szágon a legnagyobb vallási szervezet a kereszténység volt, és ennek jelentős partnere 
lehetett a magyarországi zsidó közösség. Azóta eltelt néhány év. Szervezetünk tagja 
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanácsnak (ICCJ), mely jó tíz éve foglalkozik az 
ún. „ábrahámi vallások” dialógusával is. A Keresztény-Zsidó Társaság is kb. ettől 
kezdődően folyamatos kapcsolatokat ápol a hazai iszlám vallási szervezetekkel, 
illetve előadássorozatokat (zsidó-keersztény-iszlám vallástudományi szabadegye-
tem), konferenciákat szervez. 

Sokszor kérdezték már, elsődlegesen iszlám részről, hogy miért nem alakulunk 
át „Zsidó-Keresztény-Iszlám Társaság”-gá? A válasz az, hogy nem ugyanaz a kap-
csolat a zsidóság és az iszlám, illetve a kereszténység és az iszlám között, mint a 
zsidóság és a kereszténység között. 

A 25 év rendszeres munkája megtette a maga társadalmi hatását, vagyis tuda-
tosult, hogy van vallásközi világ, ennek a munkálása egy természetes valami. Nem 
volt ez így kezdetben, és az egyházak, annak gyülekezetei is kétkedve néztek erre 
az új jelenségre. Igazából csak akkor változott meg a helyzet, amikor a sikertelen 
amerikai beavatkozások Afganisztánban és Irakban iszlám részen kitermelték a 
terrorizmust, napjainkra a terrorista iszlámállam-féléket. Most már nem kérdés 
sem a zsidóság sem a kereszténység térfelén, hogy a vallásközi dialógusnak nem-
hogy van létjogosultsága, de ma már számon is kérik, hogy miért így vagy nem 
úgy csinálunk valamit, de a leginkább azt, hogy mért nem dolgozunk nagy média-
visszhanggal? Nos eddig sem ártottuk bele magunkat a napi hazai és világpolitikai 
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világba és ezután sem fogjuk. A vallási szféra műfaja hosszabbtávú valami, nem a 
gyors meggazdagodás reménye fűti, vagyis oktat és nevel. 

2016 május 30-án  a Gellért Szálló Gobelin Termében jelentős, egynapos zsidó-
keresztény-iszlám konferenciát tartottunk. Fabiny Tamás evangélikus püspök, a 
Keresztény-Zsidó Társaság ügyvezető elnöke nyitotta meg a konferenciát és először 
Lessing: Bölcs Náthán c. művét idézte, majd elmondott egy Heller Bernát által 
feljegyzett mesét:1 „Egy mohamedán, egy keresztény és egy zsidó utaznak együtt. 
Találnak egy dénárt, amelyen vesznek egy kalácsot. A zsidó tanácsára hármójuk 
közül az eheti azt meg, aki a legszebbet álmodja. Éjjel a zsidó elfogyasztja a ka-
lácsot. Reggel a mohamedán elmeséli, hogy álmában Mohamed kézen fogta, és 
elvezette a paradicsomba. A keresztény azt mesélte el, hogy őt pedig a pokolba 
vezette egy kéz. Erre így szól a zsidó: Engem Mózes, Amrám fi a fogott kézen, és 
ezt mondta: A te mohamedán társad a paradicsomban van, a keresztény pedig a 
pokolban: nyugodtan megeheted a kalácsot. Erre aztán megettem.”  Fabiny Tamás  
ezt a megjegyzést fűzte a meséhez: Ne siessünk a másik előtt a paradicsomba, ne is 
reméljük azt, hogy a másik a pokolban marad (Jézus feljött onnan), hanem egyelőre 
éljünk itt a földön; és ha  van egy kalácsunk – vagy akár csak egy darab barna 
kenyerünk – akkor azt ne együk el a másik elől, hanem osszuk meg egymással. 

Fröhlich Róbert a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének országos 
főrabbija  Fabiny Tamás püspök Lessing elbeszélésére utalva arról beszélt, hogy 
nem vagyunk egyformák, gyűrűink különböznek és mégis a világ jobbításán  
együtt kell fáradoznunk.  

Ömer Almak, a Dialógus Platform török vallásközi egyesület elnöke, mely 
szervezet évtizede működik Budapesten vallási irányzatuk vezetőjének, Fethullah 
Gülennek tanításáról beszélt, kiemelve a vallásközi párbeszéd iránt elkötelezettsé-
gét. Felkereste a pápát, az izraeli főrabbikat, a konstantinápolyi keresztény ortodox 
vallási vezetőket. A Dialógus Platformmal évek óta rendszeres kapcsolatot ápol 
a Keresztény-Zsidó Társaság, így évek óta közös havi előadássorozataink vannak 
Budapesten. 

Ezt követően zenei műsor következett keresztény-zsidó-iszlám részről: Szécsi 
Máté operaénekes (Beethoven: Die Ehre Gottes aus der Natur), Fekete László, a 
Dohány utcai Zsinagóga főkántora (Benedetto Marcello: Estro poetico armonico), 
Szécsi József főtitkár (Albert Hay Malotte: the Lord’s Prayer). Ezután egy zenei 
bemutatót hallhattunk, Fekete Gyula: Ima c. műve, mely a Káddis és a Miatyánk 
egymást váltó szövegkompozíciója. A művet Fekete László főkántor és Szécsi Jó-
zsef főtitkár közösen adták elő, kézzelfoghatóan megjelenítve a zsidó-keresztény 
teológiai kapcsolódásokat. Iszlám részről Pehlivan Mehmet a Hasr Szúrát recitálta. 

1 Bernat Heller: Über Judas Ischariotes in der jüdischen Legende, in: MGWJ 76 1932, 33-42, 39
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Ezen zenei vallási hármasság azt hiszem fontosabb és mélyebb nyomot hagyhatott 
a résztvevőkben, mint a későbbi, sok tekintetben jó előadások. 

Az első előadás a neves biztonságpolitikai szakértőtől Nógrádi Györgytől hang-
zott el. A tőle ismert napi szinten ütőképes analízis során kérdések sorát fogalmazta 
meg. Napjaink válságövezeteit elemezve felemlítette a németországi határozatot, 
mely éppen most ismerte el az 1915.évi örmény népirtást, megjegyezve, hogy van 
még egypár el nem ismert népirtás a világban. Előadása azért volt nagyon fontos, 
mert érzékeltetni akartuk azt, hogy a vallási faktornak napi szinten megvan a 
biztonságpolitikai kockázatvilága. 

Kránitz Mihály katolikus professzor komoly áttekintést adott arról a szellemi 
áramlatról, amely zsidó részen a vészkorszak után megjelent, benne a keresztény-
ségnek értelmezésével, a történeti Jézusnak mintegy visszahonosítására a zsidó-
ságban. A kérdések idején kitértünk a Vatikán 2015. dec. 10-i dokumentumára is, 
mely teljesen új hozzáállást hordoz a zsidómisszió kérdéskörében.

Kardi Judit a Magyarországi Cionista Szövetség elnöke arról beszélt, hogy 
vannak álmai, amikor is a politikai antiszemitizmus csökken a világban, amikor 
Izrael is valóban békében és nyugalomban élhet, hiszen ez 1948-as megalakulásától 
nem adatott meg neki. 

Sulok Zoltán Szabolcs, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke a Ko-
rán méltán híres mondatát idézte (3,64): „Mondd! Ó Írás népe! Jöjjetek egyezkedő 
szóra!” Ezen „egyezkedő szó” terminus technikus szerepel a néhány évvel ezelőtt 
megjelent, tartalmában és terjedelmében is jelentős iszlám vallásközi dokumen-
tum címében, melyet akkor a világ 138 iszlám vallási tekintélye írt alá. Sulok 
Zoltán felhívta a fi gyelmet arra, hogy igen nagy a tudatlanság és a téves ismeret 
az iszlámról, nem iszlám részen. A magunk részéről is azt gondoljuk, hogy ezen 
érdemben kell javítani. 

Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) 
főtitkára több évet töltött az arab világban, így látásmódja diff erenciált, nemcsak 
könyvekből, napi sajtóinformációkból él. Ez rendkívül fontos, mert tapasztalatunk 
szerint – így a keresztény-zsidó kapcsolatokban – csak ott alakult ki ütőképes dia-
lógus, ahol alkalom nyílt, nyílik a személyes kontaktusra. Személye azért is fontos, 
mert a MEÖT főtitkáraként helyes irányba tudja terelni a vallásközi kapcsolatokat 
keresztény részről is.

Varga Béla, holokauszt túlélő gyönyörű előadása a konferencia egyik legfeleme-
lőbb motívuma volt. 14 éves volt, amikor családjával elhurcolták és deportálták. 
Akkor 14 évesen naplót írt, mely azóta Ausztriában és Magyarországon is megjelent. 
Egy eltűnt, elveszett világról beszélt. Volt egy kiváló rabbi Szolnokon: Heves Kornél. 
Nem voltak cionisták, hanem száz százalékig magyar öntudatú zsidók, ami persze 
semmit se jelentett a deportálásnál. A három templom és hívőik a Tisza partján, 
a katolikus, a zsidó és a protestáns nemcsak békében éltek egymással, hanem 
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szerették egymást. A katolikus mise után például akárhányszor még átmentek a 
zsinagógába, hogy ott hallgassák Istennek szavát Heves Kornél rabbitól.

Kovács Miklós, a Magyar Iszlám Közösség imámja „A vallások együttélése az 
iszlám szemszögéből” címmel tartotta meg előadását. Előadásának egyik legfon-
tosabb és hangsúlyos kijelentése volt az, hogy nem lehet az iszlámról beszélni az 
iszlám vallási szféra nélkül, tehát pusztán – amúgy nagy tudású – orientalisták 
részvételével. Joggal kifogásolta, hogy a közelmúlt különböző iszlámmal kapcso-
latos konferenciáira nem hívtak meg muszlim tanítókat. Kiemelte, hogy a jelen 
konferenciának éppen ez a nagy értéke, hogy itt jelen vannak muszlim részről és 
elmondhatják gondolataikat. 

Darvas István rabbi, a magyarországi fi atal rabbinemzedék kiemelkedően 
jelentős személyisége a római uralkodóknak és a rabbiknak a kapcsolatáról szólt 
nagy történelmi és írásismerettel. Egy ismeretlen világról lebbentette fel a fátylat, 
és szerettetett meg egy eltűnt világot. 

Szécsi József, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára a politika és a vallás kap-
csolatát vette górcső alá. Rögtön az elején kifejtette, hogy miután az ember társas 
lény, alapvetően politikai faktor. Nem létezik politika vallás nélkül, és fordítva. 
Ennek sokféle változata van, nem kis feladat a napi helyes út megtalálása. Jézust 
politikai gyanúsítottként végezték ki a rómaiak 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben. 
Igen, a politikát nem lehet megúszni, de lehet keresni a helyes irányt.

A 25 éves Keresztény-Zsidó Társaság 2016 évi májusi konferenciája pezsgő, jó 
alkalom volt. Voltak kérdések, és voltak válaszok. Nem egysíkú volt a három vallás 
együtteséből adódóan sem. Egy zsidó és egy keresztény együtt énekelte egybeszer-
kesztett legszentebb imáját. Nemcsak a magyarországi iszlám egyházak jelentős 
képviselői adtak elő, de magát a Koránt is recitálták. Elmondhatjuk azt, hogy a 25 
éves folyamatos munka, amit a keresztény-zsidó párbeszéd területén végeztünk, 
nem volt hiábavaló. 10 éve az iszlámmal is kialakítottuk napi és folyamatos kapcsol-
tunkat. Évekkel ezelőtt még csak egy-egy alkalom volt pl. Ramadán idején, melyre 
meghívást kaptunk. Ma már ez folyamatos történés. A magyarországi zsidósággal 
való kapcsolat pedig egy természetes történéssé vált, alkalmas arra, hogy a napi 
vallásközi problémákat megvitassuk vagy éppen helyre tegyük.
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